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�أربيل/ �ملدى
عد�سة/ �سعد �هلل �خلالدي

�إقليم  يف  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  ت��ق��دم��ت 
ك���رد����ش���ت���ان مب�������ش���روع ق���ان���ون �ىل 
منع  �شانه  من  �لكرد�شتاين،  �لربملان 
�رتفاع �أ�شعار �ل�شلع و�ملو�د �لغذ�ئية 

يف �لأ�شو�ق �ملحلية يف �لإقليم.
وز�رة  م�شت�شار  زيباري  �شعيد  وقال 
كرد�شتان،  �إقليم  حكومة  يف  �لتجارة 
بح�شب )�كانيوز( �إن "وز�رة �لتجارة 
تنظيم  يخ�ص  قانون  م�شروع  �أع��دت 
�لحتكار  ومي��ن��ع  �ل�����ش��وق  �أو����ش���اع 

ورفع �أ�شعار �ل�شلع".
فانه  �مل���ذك���ور  �ل���ق���ان���ون  ومب���وج���ب 
�لأ�شو�ق  تدخل  �ن  للحكومة  ينبغي 
و�ل�شر�ع  �ملناف�شة  وتخو�ص  �ملحلية 
زيباري  و�أو���ش��ح  فيها.  �لقت�شادي 
�لأ�شعار و�حتكار  �رتفاع  "م�شكلة  �ن 
من  عالجها  �شيتم  و�ل�شلع  �ل�����ش��وق 
خالل �لقانون �ملذكور، مبينا �نه "�ذ� 
�لأ�شو�ق، عندها  �ملناف�شة يف  وجدت 
باأقل  �ملنتجات  �أف�شل  تقدمي  �شيتم 
وز�رة  م�شت�شار  و�أ���ش��ار  �لأ�شعار". 
مل�شروع  وط��ب��ق��ا  �ن���ه  �ىل  �ل��ت��ج��ارة 
"ينبغي  ف���ان���ه  �مل����ذك����ور،  �ل���ق���ان���ون 

حلكومة �لإقليم �ن تتدخل فعليا لقطع 
�لرديئة  �ل�شلع  وبيع  �لتحايل  د�ب��ر 
�ىل �ملو�طنني �ىل جانب متكينهم من 

�للجوء �ىل �لق�شاء يف حال �لتحايل 
وفقا  ق�شائية  �شكوى  رفع  و  جتاريا 

للقانون ذ�ته". 

وزير  روؤوف  حممد  ق��ال  جانبه  م��ن 
"بعد  �لإق��ل��ي��م  �ل��ت��ج��ارة يف ح��ك��وم��ة 
�ل���ش��ت��ع��ان��ة ب��ال��ع��دي��د م���ن �خل����رب�ء 

�لبحوث  م��ن  �لعديد  �ىل  و�ل�شتناد 
و�ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات ب��خ�����ش��و���ص �رت��ف��اع 
�لأ�شعار تبني �ن �لباعة �لوحيدين هم 
�ل�شبب �لفعلي ور�ء �لرتفاع �مل�شتمر 
��شعار  و���ش��ع  خ���الل  م���ن  ل��الأ���ش��ع��ار 

�إ�شافية على �ل�شلع". 
قال  �حلالة  تلك  معاجلة  �شبل  وح��ول 
وزير �لتجارة "تلك �لأو�شاع ل ميكن 
�شرطي  تعيني  مت  �ذ�  �ل  معاجلتها 
ك��ل حم��ل جت��اري ملنعه من  ب��اب  عند 
�نه  �ي  مرتفعة،  باأ�شعار  �شلعه  بيع 
من  �لو�حد  �لكيلوغر�م  �شعر  كان  �ذ� 
�لطماطم �و نوع �آخر من �خل�شرو�ت 
750 دي��ن��ار� ع��ر�ق��ي��ا م��ا ي��ع��ادل )50 
�شنتا �أمريكيا( وباعه �أ�شحاب �ملحال 
 1( يعادل  ما  عر�قي  دينار   1500 ب� 
�لربح  ن�شبة  ف��ان  �شنتا(  و20  دولر 
وزير  و�أو����ش���ح   ."%  50 �ىل  ت�شل 
�لر�مية  وز�رت����ه  م�شاعي  �ل��ت��ج��ارة 
قائاًل:  �ل�شلع  �أ�شعار  �رتفاع  منع  �ىل 
�لأ�شعار  وكتابة  و�شع  �ىل  "ن�شعى 
على �ل�شلع و�فتتاح �أ�شو�ق �أ�شبوعية 
لبيع �ل�شلع باجلملة خلف�ص �لأ�شعار، 
حتديد  ت�شتطيع  ل  �حل��ك��وم��ة  لأن 
�ملو�طنني  و�حتياجات  �ل�شلع  �أ�شعار 

لأنها تتبع معايري �لأ�شو�ق �حلرة".

م�����س��روع ق���ان���ون مل��ن��ع ارت���ف���اع الأ���س��ع��ار
�أربيل/�سايل جودت

قررت حمافظة �أربيل حتويل مدر�شة �أربيل �لأوىل �لنموذجية 
تربوي  متحف  �ىل  ���ش��اب��ق��ا  ل��ل��ب��ن��ني(  خ��ل��ك��ان  �ب���ن  )م��در���ش��ة 
من  ج���ادة  بعد حم���اولت  �خل��ط��وة  ه��ذه  وتعليمي. وج���اءت 
�ملو�شوع  هذ�  طرحت  و�أكادميية  ثقافية  و�شخ�شيات  وجهاء 
�ملدر�شة  بقدم  و�لإق���ر�ر  �أربيل  حمافظة  دي��و�ن  يف  وناق�شته 
�أربيل  �أبناء  وخدمت  قرن،  من   �أكرث  تاأ�شي�شها  على  مر  �لتي 
حمافظ  ز�ر  وقد  طويلة.  لفرتة  و�لعرب  و�لرتكمان  �لكرد  من 
�ملدينة،  �أبناء  �آر�ء  �ىل  و��شتمع  �ملدر�شة  هادي  نوز�د  �أربيل 
وتعليمي  ت��رب��وي  متحف  �ىل  �لبناية  حت��وي��ل  على  وو�ف���ق 

وتاريخي بعد حتديثها و�إجر�ء �لرتميمات �لالزمة عليها مبا 
�ملحافظ  �طلع  للمدينة.كما  ح�شاري  كمتحف  بتاريخها  يليق 
على  حتتوي  �لتي  �لعريقة  �ملدر�شة  مكتبة  على  �لزيارة  �أثناء 
كتب نفي�شة ور�شائل وبحوث متنوعة يعود تاريخها �ىل �أكرث 
�لتي حتتوي على  �لطلبة  من 100 عام، و�طلع على �شجالت 
�أ�شماء �شخ�شيات �شيا�شية و�أدبية ودينية وثقافية بارزة يف 
�لعر�ق وميكن �ن تكون �ملدر�شة بعد ترميمها وحتويلها �ىل 
�ملثقفني و�لرتبويني  �أر�ء  تربوي وتعليمي، وبح�شب  متحف 
م�شدر� ميد�نيا وعمليا لإجر�ء بحوث ودر��شات متنوعة عن 

دميوغر�فية �أربيل ملئة �شنة م�شت.

�أربيل/ �ملدى
توفري  �لرو�شية  �جل��ام��ع��ات  ق��ررت 
لطلبة  �لدر��شية  �ل��زم��الت  من  ع��دد 
�لدكتور  ذلك  �أعلن   . كرد�شتان  �إقليم 
جامعة  وف��د  رئي�ص  هركي  �إدري�����ص 
�ن  �لدين �ىل مو�شكو وقال:  �شالح 
ذل��ك ج��اء خ��الل زي���ارة وف��د جامعة 
�لرو�شية  �لعا�شمة  �ل��دي��ن  ���ش��الح 
�لكردي  �ملعهد  من  بدعوة  مو�شكو 
بهدف �لتبادل �لعلمي و�إر�شال طلبة 

�لإقليم لإكمال در��شاتهم �لعليا هناك 
و�حل�شول على �شهاد�ت �ملاج�شتري 
وبح�شب  م�����ش��ريً�،  و�ل���دك���ت���ور�ه، 
PUKmedia �ىل �أن �لوفد بحث 
مع جامعة )تول( م�شاألة �إر�شال طلبة 
جامعات �لإقليم لإكمال در��شاتهم. و 
مت توقيع مذكرة تفاهم بني �جلانبني 

بهذ� �ل�شدد.
 كما �لتقى �لوفد عدد� من �مل�شوؤولني 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  يف 

�لعام  �ملدير  بينهم  �لرو�شية  �لعلمي 
معهد  وك��ذل��ك  �ل��در����ش��ي��ة  للبعثات 
�ملعاهد  م���ن  ي��ع��د  �ل����ذي  ب��و���ش��ك��ني 
�ل�شهرية يف رو�شيا، وقد مت �لتفاق 
على توفري عدد من �ملقاعد �لدر��شية 
�للغة  تعلم  بينها  �لإقليم ومن  لطلبة 
ثم  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف  �ل��رو���ش��ي��ة 
و�لخت�شا�شات  �لأق�����ش��ام  �ختيار 
�ل���ت���ي ي���ت���م �لت�����ف�����اق ع��ل��ي��ه��ا بني 

�جلانبني.

حتوي��ل م�در�س��ة اب��ن خل��ك��ان 
اىل متحف تربوي

دهوك/ �ملدى
�أكد �ملدير �لتنفيذي للموؤ�ش�شة �لعامة 
دهوك  حمافظة  يف  �لأل��غ��ام  ل�شوؤون 
�ملوؤ�ش�شة متكنت  �أن  عوينان يو�شف 
ماليني  خم�شة  من  �أك��رث  تنظيف  من 
�لأر�����ش���ي �ملزروعة  م��ن  م��رب��ع  م��رت 
�لفح�ص  عملية  �أن  م�شيفا  بالألغام، 
على  م�شتمرة  و�لتحقيق  �ل��ن��ظ��ري 
بهدف  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ع����دة  �أر���������ص 
لكل  ���ش��ام��ل  م�����ش��ح  �إىل  �ل���و����ش���ول 

�ملناطق.
منذ  ���ش��و�:  بح�شب  ي��و���ش��ف،  وق���ال 
ب���د�ي���ة ب��رن��ام��ج �إز�ل�����ة �لأل���غ���ام يف 
متكنا  �لآن  حد  و�إىل  دهوك  حمافظة 
ماليني  خم�شة  من  �أك��رث  تنظيف  من 
�مللوثة  �لأر������ش����ي  م���ن  م��رب��ع  م���رت 
خم�شة  من  �أك��رث  ومعاجلة  بالألغام، 
تدمري  وك��ذل��ك  خم��ت��ل��ف،  ل��غ��م  �آلف 
�أل��ف قذيفة وقنبلة غري  �أك��رث من 20 
متفجرة بالإ�شافة �إىل فح�ص نظري 

و�لتحقق من �أكرث من ثمانية ماليني 
مرت مربع من �لأر��شي �مل�شكوك بها 
�لرتكيز  �أن  و�أ���ش��اف:  �خل��ط��رة.  �أو 
ين�شب على �إز�لة �لألغام يف �حلقول 
�لتي ت�شكل عائقا �أمام م�شاريع �لبنية 
و�لكهرباء  �لإ���ش��ك��ان  مثل  �لتحتية 
عدد  �ن  مبينا  و�ل��ن��ف��ط،  و�ل���زر�ع���ة 
كرد�شتان  �إقليم  يف  �لأل��غ��ام  �شحايا 
وح�����ش��ب �لإح�����ش��ائ��ي��ات �مل��وج��ودة 
�ألف �شحية بني �شهد�ء  �أكرث من 15 

�شحية  و500  �ألفان  بينهم  وجرحى 
يف حمافظة دهوك.

�مل�شاكل  �أن  ي���و����ش���ف:  و�أو�����ش����ح 
�ليدوية  �لفرق  تو�جه  �لتي  �لرئي�شة 
تتمثل يف عدم وجود  �لألغام  لإز�ل��ة 
خر�ئط حلقول �لألغام بالإ�شافة �إىل 
للمنطقة  �ملتباينة  �جلوية  �لظروف 
ت��زي��د م��ن �ح��ت��م��ال �نحر�ف  و�ل��ت��ي 
ب�شكل  �جلبلية  �ملناطق  يف  �لأل��غ��ام 

خا�ص.

تنظيف خم�سة ماليني مرت مربع من الأرا�سي املزروعة بالألغام

زمالت درا�سية يف اجلامعات الرو�سية

حماف��ظ اربي��ل: ركزن��ا على م�ساري��ع املي��اه والكهرب��اء وال�سحةكرد�ستان العراق ت�سارك للمرة الأوىل يف مونديال الع�سل العاملي
PUKmedia /أربيل�

وباإ�شر�ف  كرد�شتان  �إق��ل��ي��م  حكومة  رع��اي��ة  حت��ت 
بريوكروب  �شركة  م��ع  بالتن�شيق  �ل��زر�ع��ة  وز�رة 
من  وفد  �شارك  �لدولية،  و�لوفود  �ملعار�ص  لتنظيم 
�شبكة نحايل كرد�شتان )جمعية نحايل كرد�شتان – 
�أربيل/ دهوك/ �ل�شليمانية( يف �ملونديال و�ملعر�ص 
�لعاملي �لذي �أقيم يف مدينة مونتبلري �لفرن�شية يف 

�ل�شاد�ص ع�شر من هذ� �ل�شهر و��شتمر خم�شة �أيام. 
�شنني  منذ  كرد�شتان  نحايل  جمعية  ح��اول��ت  وق��د 
لكي  �ملهم  �لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  يف  لها  جناح  حجز 

تعر�ص للعامل باأ�شره �لع�شل �لكرد�شتاين، ومتكنت 
كروب  ب��ريو  ل�شركة  �ملثابرة  وباجلهود  �لعام  ه��ذ� 
جناح  حجز  م��ن  دو�شكي،  �لرحمن  عبد  ومديرها 
�لرتتيبات  بكل  وجمه�ز  مربعا،  مرت�   16 م�شاحته 
 Kurdistan Bee Network ����ش��م  حت��ت 
من  �ملنتقى  �ل��ك��رد���ش��ت��اين  �لع�شل  ع��ر���ص  و�شيتم 

�ملناطق �ملهمة من �ملحافظات �ملذكورة �أعاله. 
هذ�  يف  �ل�شنة  ه��ذه  فعالة  عاملية  م�شاركة  وهنالك 
هذ�  يف  ع��دي��دة  م�شابقات  نظمت  وق��د  �مل��ون��دي��ال 
�شت�شارك  دول���ة  ك��ل  �إن  ح��ي��ث  و�مل���وؤمت���ر  �مل��ع��ر���ص 

بع�شلها يف �مل�شابقة �لعاملية. 
حاجي:  �لله  عبد  )ع��ارف  من  كل  هم  و�مل�شاركون 
�أحمد  خور�شيد  ك��رد���ش��ت��ان،  ن��ح��ايل  �شبكة  رئي�ص 
دهوك،  فرع  كرد�شتان  نحايل  جمعية  رئي�ص  بيبو: 
�إبر�هيم جميد فرج: رئي�ص جمعية نحايل كرد�شتان 

فرع �ل�شليمانية(.
ويقام هذ� �ملونديال كل �شنتني وير�عى �نعقاده كل 
مونتبلري  مدينة  �ختيار  ومت  معينة  ق��ارة  يف  م��رة 
هذ�  لإقامة  �لعام  هذ�  فرن�شا  جنوب  يف  �ل�شياحية 

�ملعر�ص و �ملوؤمتر �لعاملي.

�أربيل/ �ملدى
�ملنجز�ت  ه���ادي  ن����وز�د  �أرب��ي��ل  حم��اف��ظ  ��شتعر�ص 
�ل�شنو�ت  خالل  حتققت  �لتي  و�خلدمية  �لقت�شادية 

�ملا�شية، وفر�ص �ل�شتثمار و�لنتخابات �ملحلية.
تركزت   2004 ع��ام  منذ  �شحفي:  ت�شريح  يف  وق��ال 
و�لكهرباء  باملياه  �ملتعلقة  �مل�شاريع  على  �أولوياتنا 
ببناء  �أربيل  حمافظة  قامت   2008 عام  ويف  و�لطرق 

وتعبيد �لعديد من �لطرق �جلديدة.
�م���ا ه���ذ� �ل���ع���ام ف��ق��د مت ت��رك��ي��ز ج��ه��ودن��ا ع��ل��ى بناء 
�مل�شت�شفيات و�ملد�ر�ص؛ ونقوم حاليا ببناء م�شت�شفى 
�لهند�شة  موؤ�ش�شة  ت��ق��وم  كما  ���ش��ور�ن  يف  ل��ل��ولدة 
طو�بق  خم�شة  من  م�شت�شفى  ببناء  حاليا  �لأمريكية 
للطو�رئ ب�شعة 164 �شرير� يف مدينة �أربيل و�شيكون 
من  �لنتهاء  بعد  حمافظتنا  م�شوؤولية  م��ن  جتهيزه 
�ملد�ر�ص  ببناء  ذل��ك  على  ع��الوة  حاليا  ونقوم  بنائه، 
و�مل�شت�شفيات يف عدد من �لقرى و�لبلد�ت، م�شري� �ىل 
�ن لي�ص باإمكان �ملحافظة تنفيذ م�شروعات كبرية لذ� 
قمنا بتنفيذ  �ل�شغرية ومتو�شطة �حلجم ويف جميع 

�لقطاعات.
ففي  �مليز�نية،  هي  �لرئي�شية  م�شكلتنا  �ن  و�أ���ش��اف: 
�لعام �ملا�شي مثال بلغت ميز�نية حمافظة �أربيل 360 
مليار دينار، تاأتي مبا�شرة من بغد�د، وتخ�ش�ص وفق 
�شعر  �نخف�ص  �ن  منذ  ولكن  حمافظة،  كل  �شكان  عدد 
ب�شكل  �ملحافظات  �لنفط مت تخفي�ص مو�زنات جميع 
دينار  مليار   117 �لعام  لهذ�  ميز�نيتنا  وبلغت  كبري 

�شغرية،  م�شاريع  بتنفيذ  حاليا  نقوم  فاإننا  لذ�  فقط، 
بهدف توفري �خلدمات �لأ�شا�شية.

�ل�شتثمار�ت  جل���ذب  �ملنا�شبة  �ل��ق��ط��اع��ات  وب�����ش��اأن 
�لعديد  هناك  �ن  �ىل  ه��ادي  �أ�شار  و�لأجنبية  �ملحلية 
من �لقطاعات �لتي تهم �مل�شتثمرين يف حمافظة �أربيل 
حكومة  وتعمل  و�لزر�عة  و�لغاز  �لنفط  �شناعة  مثل 
و�ل�شعي  �لزر�عة  حت�شني  على  حاليا  كرد�شتان  �إقليم 
�أولت  ذل��ك  على  وع��الوة  ذ�ت��ي��ًا.  مكتفيا  �لإقليم  جلعل 
من  وعدته  �ل�شحة  بقطاع  كبري�  �هتماما  �حلكومة 
�أهم �لقطاعات، وياأتي حاليا �لكثري من �لعر�قيني، من 
�لو�شط ومن �جلنوب �ىل �أربيل لتلقي �لعالج بدل من 

�لذهاب �ىل �لدول �ملجاورة.
وميكن  �لطبيعية  مب�شادرها  غنية  �أي�����ش��ا  و�أرب��ي��ل 
�ل���رثو�ت،  ه��ذه  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  �لأجنبية  لل�شركات 
�إعمار  �إع��ادة  �أربيل بو�بة  �ن  و�له��م من ذلك كله هو 
بع�ص  نو�جه  زلنا  ما  ولكننا  �لعر�قية،  �ملناطق  بقية 
يف  مبا  �خل��ارج،  من  بامل�شتثمرين  �ملتعلقة  �مل�شكالت 

ذلك غياب نظام م�شريف جيد و�أنظمة تاأمني فاعلة. 
وبني �ن �ملحافظة ووفق خطة و��شعة متتد ل� 25 عاما 
عا�شمة جميلة ومتطورة.  ت�شبح  �ن  �إىل  يف طريقها 
من  قريبة  فهي  �جلغر�يف  موقعها   ذلك  يف  ي�شاعدها 
و�شت�شبح  و�ل�شليمانية.  وده��وك  و�ملو�شل  كركوك 
�أرب��ي��ل من��وذج��ا ل��ل��ع��ر�ق �جل��دي��د م��ن ح��ي��ث �لتنمية 
�لإقليمية  �لأو�شاط  لدى  �شعور  حاليا  هناك  و�لأم��ن. 
تعقد  لذ�  متميزة  عا�شمة  مبثابة  �أربيل  باأن  و�لدولية 

�أبانت  ومنتدى  �لعربية  �لدول  جامعة  مثل  �ملنظمات 
جميعها  و�لأمريكية،  �لأوروبية  و�ل�شفار�ت  �لرتكي، 

ور�شات عملها وندو�تها يف �أربيل.
ي��اأت��ون من  �ل��ذي��ن  �ل��ع��دي��د م��ن �ل�شياح  �أي�����ش��ا  ه��ن��اك 
لزيارة  �مل��ج��اورة  �ل��دول  �لو�شط وم��ن  �جلنوب وم��ن 

مدينة �أربيل.
�إقليم  مبدن  �خلا�شة  �ملحلية  �لنتخابات  موعد  وعن 
يعود  ذل��ك  يف  �لأم��ر  �أن  �أربيل  حمافظ  �أك��د  كرد�شتان 
�لعر�ق،  يف  لالنتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا  للمفو�شية 
�نتخابات  ب��اإج��ر�ء  يق�شي  جانبنا  من  �ق��رت�ح  هناك 
م�شروع  على  و�ل�شتفتاء  كرد�شتان  �إقليم  حمافظات 
�لد�شتور يف نف�ص �ليوم �لتي جتري فيه �لنتخابات 
�لربملانية يف عموم �لعر�ق، �أي يف كانون �لثاين من 
�أخربتنا  قد  كانت  �مل�شتقلة  �لهيئة  ولكن  �ملقبل  �لعام 
�ملحافظات  �ن��ت��خ��اب��ات  �إج����ر�ء  باإمكانها  لي�ص  ب��اأن��ه 
و�لنتخابات �لوطنية يف �ليوم ذ�ته، لذ� فان �نتخابات 
�ملحافظات �شوف جتري على �لأغلب بعد مرور �أ�شهر 

على �نتهاء �لنتخابات �لوطنية يف �لعر�ق. 
باملو�قع  �له��ت��م��ام  بتاأكيد  حديثه  �ملحافظ  و�ختتم 
�لثرية وقال: وفقا للمعايري �لدولية يوجد يف مدينة 
و�ملئذنة  �لقلعة  �لأث��ري��ة:  �مل��و�ق��ع  م��ن  �ث��ن��ان  �أرب��ي��ل 
كما  �ملوقعني،  هذين  على  حاليا  �ليون�شكو  وت�شرف 
�شياحية  منطقة  لت�شبح  �لقلعة  ترميم  �لآن  يجري 
حيوية و�شيتم حتويل بع�ص �ملنازل �ملحيطة بها �إىل 

فنادق و�ىل �أماكن لالأن�شطة �لثقافية.

فق����دان
�له�����وي����ة  مني  فق���دت 
نق����اب���ة  ع���ن  �ل�����ش��ادرة 
�لع��������ر�قيني  �ملهن��د�ش���ني 
با�ش�م )�شعد د�غر(. يرجى 
ممن يعرث عليها ت�شليمها 

�ىل جهة �ل�شد�ر. 

فقد �ملدعو )لهيب 
ك����ام����ل م���رج���ان 
بتاريخ  فا�شل( 
 2 0 0 5 /5 /1

ف�������م�������ن ل������دي������ه 
�ملعلومات عنه يرجى منه �لت�شال على 
�لجر  ول��ه   )07901639468( �لرقم 

و�لثو�ب.

فق����دان
�لتخرج  وثيقة  مني  فقدت 
�ل���������ش����ادرة م����ن �ع����د�دي����ة 
�جل����م����ه����وري����ة ل���ل���ب���ن���ني /
�ل�شاد�ص �لعلمي با�شم )علي 
حم��م��د ع��زي��ز( ي��رج��ى ممن 
�ىل  ت�شليمها  عليها  ي��ع��رث 

جهة �ل�شد�ر.

�أيلول 2009 – يف �شياق حر�شها �حلقيقي على تنمية قدر�ت ومهار�ت �أبناء �لعر�ق، �حتفلت �شركة �آ�شيا�شيل لالت�شالت - �أكرب �شركة 
خا�شة عر�قية و�أول �شركة تغطي بخدماتها كل �أرجاء �لعر�ق – بخريجي �لدورة �لتدريبية �لتي �أقامتها يف جمال �لت�شالت موؤخرً� لطلبة 
كلية �لهند�شة يف جامعة �شالح �لدين، و��شتمرت ملدة �شهر كامل؛ حيث مت �ختتام �لدورة باحتفالية �شمت �إد�رة �ل�شركة وعددً� من �لقائمني 

على �جلامعة من كلية �لهند�شة بالتحديد، �إىل جانب �لطالب �خلريجني �مل�شاركني يف �لدورة. 
و� عن �شعادتهم  وتخلل �لحتفال �لذي �أقيم يف حد�ئق مطعم "تارين" يف �أربيل توزيع �ل�شهاد�ت وتكرمي �لأو�ئل من �لطلبة �لذين عربرّ
بامل�شاركة يف هذه �لدورة �لقيرّمة، كما �أ�شارو� �إىل تقديرهم �لكبري جلهود �آ�شيا�شيل ومبادرتها باإقامة هذه �لدورة �لتي �أثرت مبحتو�ها 
�إيجابي على م�شريتهم  فيما �شيوؤثر ب�شكل  �لعلمية مبجال �لت�شالت،  لدر�يتهم  لهم قيمة م�شافة  �ملتميز من معارفهم، وقدمت  �لدر��شي 
�ملهنية �مل�شتقبلية.  وحول هذه �خلطوة حتدث �لدكتور ديار �أحمد، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة �آ�شيا�شيل لالت�شالت قائاًل: "تاأتي هذه �لدورة 
�لتي  �لتدري�شية  �أن�شطة تعليمية خارج نطاق �خلطة  �إ�شر�كهم يف  �آفاقهم من خالل  �لكفاء�ت لدى طالب �لعر�ق، وتو�شيع  بهدف تطوير 
يعتمدونها، ويعك�ص ذلك �لتز�منا يف �آ�شيا�شيل بتاأدية دور �إيجابي ملمو�ص جتاه �أبناء �لعر�ق و�شبابه، و�لذي ياأتي �نطالقًا من توجهاتنا 
�لوطنية للم�شاهمة يف بناء �لعر�ق �جلديد من خالل بناء قدر�ت �ل�شباب، وتطوير مهار�تهم مما �شي�شاهم بال �شك يف تقوية �لبنية �لتحتية 

وت�شيري عجلة �لنمو �لقت�شادي."
-�نتهى-

عن �آ�شيا�شيل
تعدرّ �آ�شيا�شيل لالت�شالت �أول �شركة �ت�شالت خلوية يف �لعر�ق، حيث تاأ�ش�شت يف مدينة �ل�شليمانية يف �شمال �لعر�ق يف عام 1999 من 
قبل رجل �لأعمال �ملعروف فاروق م�شطفى ر�شول، وهي �ليوم �ل�شبكة �لعر�قية �لوطنية �لوحيدة �لتي تغطي جميع �ملحافظات �لعر�قية 

من �ل�شمال �إىل �جلنوب، وهي كذلك �أكرب �شركة خا�شة عر�قية تخدم �أكرث من 7 ماليني م�شرتك.  
خرب �إعالمي �شادر عن �شركة �آ�شيا�شيل.  ملزيد من �ملعلومات يرجى �لت�شال بنا:

د�ئرة �لعالقات �لعامة - �آ�شيا�شيل
هاتف:   9647701195804+

swar.ahmad@asiacell.com :لربيد �لإلكرتوين�

تعلن �ل�شركة �لعامة لتجارة �حلبوب فرع �لب�شرة عن متديد �ملز�يدة �لعلنية لبيع 
�ليوم  من  يومًا  ع�شر  ملدة خم�شة  )�لثالثة(  للمرة  �دناه  تفا�شيلها  �ملدرجة  �ملو�د 
�لتايل لن�شر �لعالن وفق قانون بيع و�يجار �مو�ل �لدولة رقم 32 ل�شنة 1986 
�ليوم  من  ع�شر  �خلام�ص  �ليوم  من  �لعا�شرة  �ل�شاعة  �ملز�يدة  و�شتجري  �ملعدل 
�لتايل لن�شر �لعالن. فعلى �لر�غبني بال�شر�ء �حل�شور باملكان و�لزمان �ملعينني 
وبا�شم  �ل�شركة  لمر  م�شدق  ب�شك  �دن��اه  �ملبينة  �لتاأمينات  معهم  م�شت�شحبني 
�مل�شرتي ح�شرً� و�لبطاقة �لتموينية �أو بطاقة �ل�شكن وبر�ءة �لذمة من �ل�شريبة 
ويتحمل من تر�شو عليه �ملز�يدة �جور خدمة بن�شبة 2% و�ية م�شاريف �خرى 
�ملحددة وبعك�شه يتحمل  �ملدة  �ملو�د خالل  �ملز�يدة رفع  ويلتزم من تر�شو عليه 
غر�مة قدرها خم�شة �لف دينار عن كل يوم تاأخري ، علما �ن �لبيع خا�شع لك�شر 

�لقر�ر ملدة )5( خم�شة �يام �عتبار� من تاريخ �لحالة. 

فق���دان 

مدير �لفرع                                                                     ع/ �ملدير �لعام

موقع �لكمية�ملادة
�ملز�يدة

مدة 
�لتاأمينات�لرفع 

12000.000دينار �ربعة �يام مقر �ل�شركة 200 طن حنطة �ملانية علفية م�شبوغة 
12000.000دينار�ربعة �ياممقر �ل�شركة200 طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
18000.000دينار خم�شة �يام مقر �ل�شركة300 طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
18000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة300 طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
18000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة300 طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
18000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة300 طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
18000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة300 طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
24000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة400 طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
24000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة400 طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
24000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة400 طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
30.000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة500طن حنطة �ملانية علفية م�شبوغة

30.000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة500طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة
30.000.000دينارخم�شة �ياممقر �ل�شركة500طنحنطة �ملانية علفية م�شبوغة

جلن���ة البي�����ع املركزي�������ة
�عــــالن متديد مز�يدة

 تاريخ �لتوزيع: 2009/9/23

بي���ان �سحف��ي

�سمن م�ساهمتها يف تطوير مهار�ت طلبة جامعة �سالح �لدين
�آ�سيا�سيل حتتفل بخريجي دورتها �لتدريبية يف جمال �الت�ساالت

�سوق يف ال�سليمانية


